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Förord

Kommunens översiktsplan med fördjupningar tar sin viktigaste utgångspunkt i den
övergripande visionen om att vi ska vara en växande kommun, som tar sin del av
ansvaret med att utveckla och skapa en befolkningsökning i regionen. Den knyter också
an till kommunens mångåriga strävan att vara en långsiktigt hållbar kommun samt
kommunens strategiska läge i Glasriket, mellan universitetsstäderna Kalmar och Växjö.

Hållbarhet handlar om helheten, om att väva ihop sociala, kulturella, ekonomiska och
ekologiska aspekter, men även om att ta ansvar för kommande generationer. Hållbarhet
handlar om att försvara allas lika värde och att värna delaktighet och inflytande. Att
skapa ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga behov
uppfylls. Ett samhälle där naturresurserna utnyttjas på ansvarsfullt sätt, så att miljön,
folkhälsan och den biologiska mångfalden värnas och klimatförändringar motverkas. Ett
samhälle med en hållbar tillväxt för att säkerställa våra gemensamma tillgångar,
kunskaps och näringslivsutveckling och möjligheterna till arbete.
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Inledning

Vad är en översiktsplan?

Enligt plan- och bygglagen, PBL, ska varje
kommun ha en aktuell översiktsplan, ÖP. En
översiktsplan behandlar mark- och vatten-
användningen samt bebyggelseutvecklingen för
kommunens hela yta. Översiktsplaner är inte
bindande för myndigheter och enskilda men ska
ge vägledning för beslut om användningen av
mark- och vattenområden samt om hur den
byggda miljön ska utvecklas och bevaras.

Översiktsplanen är kommunens viktigaste
planeringsinstrument som genom sin grundliga
process får en särskild tyngd i jämförelse med
andra kommunala beslutsunderlag. Planerings-
processen ger medborgarna insyn i arbetet och
möjlighet att lämna synpunkter på planen.
Översiktsplanen utgör ett viktigt vägledande
dokument för kommunens vardagsbeslut och är
en del av arbetet för en hållbar utveckling och en
god livsmiljö.

Kommunen har ett särskilt ansvar för att
bebyggelse uppförs på mark som är lämplig för
ändamålet och för att miljö-, hälso- och andra
risker beaktas. Mark- och vattenområden skall
användas för det eller de ändamål som de är mest
lämpade för med hänsyn till beskaffenhet och
läge samt föreliggande behov. Företräde skall ges
sådan användning som medför en från allmän
synpunkt god hushållning.

Eftersom planen är ett beslutsunderlag, en
handlingsplan, en vägledning och en
överenskommelse är det nödvändigt att den hålls
aktuell. Nya förutsättningar uppstår genom att
omvärlden ständigt förändras. Kunskapen om
miljön ökar, bostadsbyggandet och näringslivet
ställs inför ändrade villkor och kommun-
invånarnas värderingar förändras. Kommun-
fullmäktige ska därför minst en gång varje
mandatperiod ta ställning till om översiktsplanen
är aktuell. Om kommunfullmäktige anser att
planen inte är aktuell, kan beslut tas om en
översyn av planen.

Nybro kommuns aktuella översiktsplan är från år
2007. För Nybro stad har vi en fördjupad
översiktsplan, FÖP Nybro stad 2013.

Strategiskt översiktsplanearbete

Den kommunomfattande översiktsplanen och den
fördjupade översiktsplanen för Nybro stad är våra
två huvuddokument som sätter den strategiska
agendan för staden, orterna och landsbygden.
Nybro kommun jobbar efter hand med att dela
upp översiktsplanedokumenten på fler, mindre
omfattande dokument under teman eller som
fördjupningar. Detta ger oss möjlighet att gå
djupare in på specifika frågor utan att få för stora
och tungrodda planer. Därmed går det lättare och
snabbare att uppdatera materialet när det behöver
revideras. Ett tillägg till översiktsplanen kan
även behandla en fråga som inte tagits upp
tidigare eller behandlats tillräckligt i kommunens
översiktsplan.

Översiktsplaneringen berör många delar av den
kommunala förvaltningen och ges därför en bred
förankring inom kommunens organisation.
Översiktsplaneringen ska vara ett ständigt
pågående arbete som är en naturlig del i
diskussionerna kring Nybro kommuns utveckling.

Varför ska vi ta fram en fördjupad
översiktsplan för S:t Sigfrid?

Syftet är att utreda nya platser för
bostadsbebyggelse och hästgårdar. Vi ska i
planeringen ta hänsyn till Gårdsryds vattentäkt
och behovet av nytt verksamhetsområde för
vatten– och avlopp. Vi ska även ta hänsyn till och
utreda områdets natur– och kulturvärden,
jordbrukets intressen, utvecklingsmöjligheter för
golfbanan samt identifiera och ta fram nya cykel–
och ridvägar.

Vad säger lagen?

Plan- och bygglagen, PBL, 3 kap 2-3§ står
följande: ”Översiktsplanen ska ange inriktningen
för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska
miljön. Planen ska ge vägledning för beslut om
hur mark- och vattenområden ska användas och
hur den byggda miljön ska användas, utvecklas
och bevaras. Översiktsplanen är inte bindande.”
4§ säger: ”Kommunen ska i översiktsplanen
redovisa sin bedömning av hur skyldigheten att
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enligt 2 kap. ta hänsyn till allmänna intressen vid
beslut om användningen av mark- och
vattenområden kommer att tillgodoses. I
redovisningen ska riksintressen enligt 3 och 4
kap. miljöbalken anges särskilt.”

23§ säger: ”En översiktsplan kan ändras för en
viss del av kommunen. Den kan också ändras
genom ett tillägg för att tillgodose ett särskilt
allmänt intresse. En ändring av planen för en
viss del av kommunen får redovisas med en
annan detaljeringsgrad än för översiktsplanen i
övrigt.”

I miljöbalken anges bland annat att ”balken
syftar till att främja en hållbar utveckling som
innebär att nuvarande och kommande
generationer tillförsäkras en hälsosam och god
miljö”. I kapitel 3 och 4 finns bestämmelser för
hushållning med mark och vatten.
Bestämmelserna i dessa kapitel skall tillämpas
vid prövning enligt plan- och bygglagen.

Medborgardialog

Under framtagandet av FÖP S:t Sigfrid har
projektgruppen träffat olika representanter från
bland annat samhällsföreningar, LRF och
fritidsföreningar i S:t Sigfrid. Vi har tillsammans
diskuterat S:t Sigfrids utveckling och möjlighet
till exploatering och synpunkterna från referens-
grupperna har använts i arbetet att ta fram
planen.

I samband med Leaderprojektet ”Lokala
produkter och tjänster” genomfördes en
omfattande dialog med de boende och olika
organisationer i S:t Sigfrid. Materialet från dessa
träffar har också arbetats in i denna plan.

Under samrådsperioden bjöd Nybro kommun in
till ett kvällsmöte i Byahuset i S:t Sigfrid. Syftet
med mötet var att diskutera förslaget på
fördjupad översiktsplan och mötet inleddes med
en workshop i form av ett Landsbygdspel. På
mötet deltog över 65 personer.

Nybro kommun jobbar även aktivt med att
förankra översiktsplanen i hela den kommunala
organisationen. Det gör att vi får bättre gehör för
alla berörda frågor och skapar ett övergripande
arbete med den fysiska utformningen av
kommunen.
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Så här går arbetet till:

Framtagningsskede

Detta är en lång process som tar flera månader eller till och
med år. Under denna period samlas underlagsmaterial in för
bedömningar av till exempel framtida utbyggnadsområden.
Detta sker genom faktainsamling från databaser, bibliotek
och tidigare utförda undersökningar, men även genom
enkäter, intervjuer och samtal med allmänhet, företagare och
organisationer.

Samrådsskede

Den fördjupade översiktsplanen för S:t Sigfrid var ute på
samråd under perioden 2 april—31 maj, 2014. Under dessa
två månader gavs allmänheten möjlighet att lämna
synpunkter på det förslag som lämnats fram av kommunen.

Utställningsskede

Planen var på utställning under perioden 10 november 2014–
18 januari 2015. Inför utställningen revideras planförslaget
utefter de synpunkter som kom in under samrådsperioden.
Till utställningsmaterialet hör en samrådsredogörelse som
besvarar alla inkomna yttranden.

Antagandeskede

Efter utställningen har mindre justeringar gjorts i materialet
efter inkomna synpunkter. Ett granskningsutlåtande som
besvarar alla inkomna synpunkter har tillkommit planen.

Planen antogs av Kommunfullmäktige 2015-03-30 och vann
laga kraft 2015-04-30.

Sammanställning av
inkomna y ttrande

Utlåtande

Utställning
10 november 2014–

18 januari 2015

Framtagande av
samrådsförslag

Samråd
2 april—31 maj,

2014

Sammanställning av inkomna

yttrande

Samrådsredogörelse

Revidering av
samrådsförslag

Revidering av
utställningsförslaget

Antagande i
kommun-

fullmäktige

Planen vinner
laga kraft
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Jag vill bo i S:t Sigfrid

Varför vill vi uppnå detta?
Det är viktigt för oss att växa och öka vår
befolkning. En större befolkning ger bättre
underlag för skola, föreningsliv, arbete och
handel, vilket i sin tur bidrar till fortsatt
utveckling. Samtidigt är det viktigt att de personer
som bor i vår kommun idag trivs och stannar
kvar.

Nybro och den omgivande landsbygden är
ömsesidigt beroende av varandra. För
landsbygdsbon är stadens utbud av arbetstillfällen
och service avgörande för försörjning och
livskvalitet. För stadsbon är landsbygden en
viktig resurs för rekreation och naturupplevelser.

Landsbygdens värde som attraktiv miljö för
boende har ökat, vilket visas genom
befolkningsökningen i den tätortsnära lands-
bygden. Förbättrade kommunikationer har
möjliggjort ett ökat geografiskt avstånd mellan
boende och arbete. Bostadsvalet kan därmed
grunda sig på andra värden än närheten till
arbetsplatsen. Attraktiva boendemiljöer och
bostadens ökade betydelse för den enskildes
välbefinnande kan även påverka näringslivets och
företagens lokalisering.

På landsbygden är strukturerna glesare än i staden
och det finns ett landskap att förhålla sig till.

Landsbygden vittnar om vår historia och våra
traditioner. Därför är det viktigt att värna det
öppna landskapet och landsbygdens kultur- och
naturmiljöer.

Jag vill bo i S:t Sigfrid

S:t Sigfridstrakten är ett landsbygdsområde och
bebyggelsen domineras av områdets lant-
bruksgårdar som sätter en tydligt prägel på den
samlade bebyggelsebilden. Landskapet är
småskaligt och omväxlande. Merparten av
bebyggelsen ligger utmed huvudvägarna. I S:t
Sigfrid har kyrkan en särskilt viktig historisk
koppling. Sockencentrum är traktens självklara
nav.

Den stora fördelen med S:t Sigfrid är att du bor på
landet men med närhet till staden. Orten är
placerad mitt mellan Nybro och Kalmar och båda
städerna nås enkelt via väg 25. Närheten till större
städer ger möjlighet att nå service, större kollektiv
-trafikstråk, arbetsplatser, skola och kultur
samtidigt som boendet är placerat i en lugn och
vacker miljö.

I S:t Sigfrid kan tiden
ägnas åt det viktiga i livet

Ett boende på landet erbjuder ofta större tomter
och ibland även möjlighet till egen
ekonomibyggnad och betesmark, eller goda

Detta vill vi uppnå:

 Befolkningen i Nybro ska öka- ”Jag vill bo i S:t Sigfrid!”

 I S:t Sigfrid kan tiden ägnas åt det viktiga i livet

 Trygga och aktiva invånare

 En levande landsbygd– rik på hästar
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möjligheter till att hyra eller arrendera efter
behov. Det finns även ökade möjligheter att bli
mer självförsörjande genom att odla sin egen mat,
hålla djur eller på annat sätt påverka sina
levnadsvanor.

Dagens utveckling innebär att gränserna mellan
arbete och fritid alltmer suddas ut. Ny teknik gör
det möjligt för allt fler att, helt eller delvis, ha sin
arbetsplats i hemmet. Med digital kommunikation
kan även perifera delar av kommunen bli
attraktiva boplatser för en alltmer flexibel
befolkning. Det ger även positiv påverkan på
miljön då antal resor kan minska.

Trygga och aktiva invånare

Trygghet handlar om att kunna röra sig i och
kring sin bostad utan att uppleva oro eller
begränsningar. Att känna sin ort, sina
omkringliggande miljöer, sin historia och
personerna som bor i ens närhet ger också
trygghet. Trygghet kan även vara att kunna bo
kvar i sin invanda miljö när behovet av stöd ökar
på grund av ålder, sjukdom, funktionshinder eller
andra skäl.

Hur barn upplever den byggda miljön är många
gånger annorlunda mot hur en vuxen upplever sin
omgivning. Barn rör sig, själva eller i sällskap,
utanför hemmets väggar exempelvis på väg till
eller från skola eller fritidsaktiviteter eller för lek
i sin närmiljö. Det är då viktigt att miljöerna är
anpassade för barnen och fungerar för att säkra
deras behov av en trygg miljö. Vi ska därför
särskilt uppmärksamma barn och ungdomar i
planeringen.

En levande landsbygd – rik på hästar

Hästnäringen har vuxit i Sverige de senaste åren.
Intresset ökar för att hålla egen häst och hästar
blir därmed en allt vanligare del av vår
landsbygdsmiljö. Möjligheterna att hålla hästar
nära bebyggelse har ökat i och med att
spridningen av hästallergen inte är så omfattande
som man tidigare trott. Redan efter 50-100 m är
spridningen mycket låg.

Vad gör vi för att komma dit?
Jag vill bo i S:t Sigfrid

Nybro ska vara en kommun som erbjuder ett
tryggt vardagsliv och som ger barn goda upp-
växtvillkor. Alla ska ha möjlighet till delaktighet

och inflytande i samhällslivet, men också
möjligheter att förverkliga sina egna drömmar.

Bostadsstandarden skall vara hög och utbudet av
boendemiljöer och boendeformer rikt. Vi ska
ägna särskild uppmärksamhet åt ett ökat boende
på landsbygden. Boendet på landsbygden ska
stärkas genom fler möjligheter till boende i
strandnära lägen och boende med goda
möjligheter att hålla hästar. Den som vill bygga
på landsbygden ska i normalfallet få göra detta.
Om allmänna intressen överväger på den
tilltänkta platsen hjälper kommunen den sökande
att hitta alternativa lokaliseringslägen.

Bebyggelsemiljöerna ska utformas så att de är
attraktiva, trygga, tillgängliga och hälsosamma.
Ett attraktivt boende handlar om att ta tillvara och
utveckla det som är bra och unikt i varje del av
kommunen. Ny bebyggelse ska bidra till vårt
moderna kulturarv och ska göra våra tätorter
vackrare och mera spännande.

I S:t Sigfrid ska nytillkommande bostads-
bebyggelse ut göras av fristående småhus i 1-2
våningar, med huskroppen utmed vägen, men
placerad ett gott stycke in på tomten (minst 15 m,
gärna mer) och med enskild infart från vägen.
Inom området kan även byggnation i form av
radhusbebyggelse vara aktuellt. Detta blir då i
anslutning till golfbanan eller kommunens
fastighet Mölebo. Nya byggnader bör utformas
med hänsyn till omgivningarnas befintliga
bebyggelse. Beskrivningar av befintlig miljö
återfinns under respektive karaktärsområde i
dokumentet Ortsanaly s för S:t Sigfrid.

Bebyggelsen ska även utformas så att den ger
goda förutsättningar för en ökad fysisk aktivitet
och vistelse i grönområden. En stor andel av
tätorternas grönområden ska vara tillgängliga för
alla och vid varje tätort ska det finnas minst ett
stort naturområde där naturen och befolkningens
rekreation prioriteras främst. För S:t Sigfrids del
är Svartbäcksmåla det utpekade rekreations-
området

I S:t Sigfrid kan tiden
ägnas åt det viktiga i livet

Genom ett varierat och blandat utbud av bostäder,
arbetsplatser, service, idrott, kultur, utbildning
och natur skapar vi närhet i det dagliga livet. Det
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ska finnas olika sorters mötesplatser och
anläggningar för fritidsaktiviteter och idrott, men
även mötesplatser för människors kulturella
upplevelser och eget skapande.

Alla delar av kommunen ska ha tillgång till
bredbandsuppkoppling. Nya verksamhets- och
bostadsområden ska förberedas för fiber-
anslutning.

Trygga och aktiva invånare

Vid planläggning av nya områden och
verksamheter ska vi ta särskild hänsyn till barns
och ungdomars livsmiljö och behov samt till
jämställdhet. Skolor samt lokaler och
fritidsanläggningar för barn- och ungdomar ska
alltid kunna nås via trygga gång- och cykelvägar.

I S:t Sigfrid ska befintliga fritidsverksamheter
och föreningar ges möjlighet att utvecklas, men
möjlighet ska även skapas för att nya föreningar
kan tillkomma.

En levande landsbygd – rik på hästar

Förutsättningarna att driva företag, arbeta och bo
på landsbygden ska förbättras. Attraktiva natur-,
kultur- och boendemiljöer ska vara en bas för nya
affärsmöjligheter och en god livskvalitet. Antalet
boende på landsbygden ska öka och underlaget
för service behållas.

Nybro kommun ska även i fortsättningen vara en
hästrik kommun. För att stärka hästnäringen ska
det vara möjligt att hålla hästar och rida även vid
våra tätorter. Inom hela planområdet bedöms häst
– och lant gårdsverksamhet kunna bedrivas och
utvecklas.
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Varför vill vi uppnå detta?
Parker, grönområden och skyddad natur

Grönstrukturens roll är en viktig strategisk fråga.
Det handlar om att skapa attraktiva platser för
boende och besökare, att skydda vårt
dricksvatten och att få övriga ekosystemtjänster
att fungera. Exempel på andra viktiga
ekosystemtjänster i S:t Sigfrid är mark för
matproduktion och biobränslen, vattenreglering,
pollinering och koldioxid-bindning. Grön-
strukturen bidrar även till attraktiva mötesplatser
och utemiljöer för fritidsupplevelser, rekreation
och vila och är därmed mycket viktig för
folkhälsan.

Fysisk aktivitet och utevistelse i gröna miljöer är
viktigt för att upprätthålla och återskapa en god
hälsa. För att utemiljön ska ge dessa positiva
effekter måste man skapa miljöer som lockar och
stimulerar till utevistelse. Variation, tillgång och
närhet till gröna miljöer är helt avgörande för om
människorna ska utnyttja dem ofta.

Hur utemiljöerna utformas har även stor
betydelse för hur ofta funktionshindrade och
barn har möjlighet till utevistelse.

Ett rikt växt- och djurliv

Klimatet i Nybro kommun är varmt och torrt,
vilket har haft stor påverkan på landskapet men
också på utbredningen av värmeberoende djur
och växter. Viktiga spridningskorridorer för flora
och fauna utgörs av vattendrag, rullstensåsar och
sist men inte minst av kraftledningsgator.
Landskapet i Nybro kommun har således mycket
goda förutsättningar för en rik biologisk
mångfald både nu och i framtiden.

Förutom direkt utpekade skyddsvärda områden
(s.14) finns det andra viktiga naturvårdsfrågor
som berör den fysiska planeringen i kommunen.
I flera utredningar pekas ek- och ädellövskogen
och de gamla, stora lövträden ut som mycket
viktiga att bevara. Dessa träd är viktiga i sig,
men de är också värdar för andra växter och djur.
För flera av de arter som lever i grova lövträd är
situationen så akut att de anses vara globalt
utrotningshotade. Östra Småland pekas ut som
ett av landets viktigaste områden för skyddet av
just dessa arter. Detta innebär att i Nybro
kommun är förmodligen den enskilt viktigaste
naturvårdsfrågan att bevara och säkra återväxten
av grova lövträd, främst ek. Även döda grova
träd och liggande träd har ett långt liv som

Här är det grönt och
skönt & blått

Detta vill vi uppnå:

 Svartbäcksmåla– ett centrum för naturupplevelser och friluftsaktiviteter

 Ett rikt växt och djurliv ska gynnas och bevaras

 Större delen av våra grusåsar och vattenförande geologiska formationer av vikt ska
skyddas för framtiden

 Sjöar och vattendrag samt grundvatten ska ha en god ekologisk status
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värdar för hotade arter och bör därför också
skyddas och ”återskapas”. I S:t Sigfrid finns ett
antal av dessa skyddsvärda jätteträd.

Större delen av våra
grusåsar ska bevaras

Pollinering är av mycket stor betydelse för
produktionen av både vilda och odlade frukter
och bär, liksom för många jordbruksgrödor.
Förekomst av vildbin och humlor är lika viktigt
som tambin.

Inventeringar av vildbin och andra skyddsvärda
insekter utmed Nybroåsen visar att området är ett
av de artrikaste torrmarksområdena i Sverige.
Den höga mångfalden av bin har troligen sin
grund i att det inom S:t Sigfrid finns bevarade
fragment av småskaliga, sandiga jordbruks-
miljöer i ett annars brukat landskap. Även små
sandmiljöer insprängda i skogen, sandiga
vägkanter och extensivt skötta ytor t ex i kanten
av åkrar och runt golfbanan bidrar till denna
mångfald.

Vad gör vi för att komma dit?
Parker, grönområden och skyddad natur

Bebyggelsen ska utformas så att den ger goda
förutsättningar för en ökad fysisk aktivitet och
uppmuntrar till vistelse i grönområden. Vid varje
tätort ska det finnas minst ett stort naturområde där
naturen och befolkningens rekreation prioriteras
främst. För S:t Sigfrids del är Svartbäcksmåla det
utpekade rekreationsområdet.

Svartbäcksmåla ska utvecklas till sydöstra
Sveriges bästa vintersportområde. Nya
naturstigar och ridvägar ska skapas för
sommaraktiviteter. En camping, som
kompletterar campingen i Joelskogen, ska
etableras. Naturreservatets centrala delar ska
värnas som ett tyst område. Skötselplanen för
reservatet ska revideras och tillgängligheten från
S:t Sigfrid förbättras. Även informationen och
skyltningen till reservatet från S:t Sigfrid ska
stärkas.

Ett rikt växt- och djurliv

Det rika växt- och djurlivet i S:t Sigfrid ska bevaras.
Värdefulla och intressanta natur- och
kulturmiljöer ska vårdas och skyddas. För att
skydda arter som är globalt hotade ska
kommunen vara restriktiv med att tillåta
exploatering av värdefulla naturbetesmarker och
mycket restriktiv med att tillåta exploatering av
områden med grova lövträd. De mest
skyddsvärda träden ska naturminnesmärkas. Vid
prioritering av naturvårdsåtgärder tar vi extra stor
hänsyn till områdets ”ansvarsarter”, det vill säga
hotade arter som har sitt ”huvudområde” i
sydöstra Småland, övriga arter som är unika för
vårt område och arter Sverige har ett
internationellt ansvar för.

Hur en sammanhängande grönstruktur ska kunna
bevaras i S:t Sigfrid ska utredas i samband med
arbetet med ett naturvårds– och friluftsprogram
för hela kommunen.

Större delen av våra
grusåsar ska bevaras

Användningen av naturgrus ska endast tillåtas
när det inte finns något annat alternativ. Täkter
ska inte förekomma inom känsliga eller
skyddade natur- och kulturområden. Där det är
lämpligt tillåts täkt under grundvattenytan, t ex
för att skapa dammar och våtmarker, men inte i
vattenskyddsområden. Vid efterbehandling av
täkter strävar vi efter att gynna den biologiska
mångfalden.

I S:t Sigfrid ska kommunen även värna sandiga
områden som är viktiga för bin och andra
pollinerande insekter. En handlingsplan för
skötsel av sandiga marker, ska tas fram
tillsammans med länsstyrelsen.
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Jag, S:t Sigfrid,
Kalmarsund och världen

Varför vill vi uppnå detta?
I dagens samhälle är vi påverkade och på många
sätt beroende av omvärlden. Med våra närmaste
kommungrannar sker dagligen förflyttningar över
kommungränserna för arbete, tjänster och
utbildning. Det kräver goda förbindelser med
kollektivtrafik och väl fungerande struktur för
järnvägar, vägar och flygplatser. Kalmarsunds-
regionen är det begrepp kommunerna i denna del
av Sverige valt att samlas kring när vi pratar
geografisk anknytning. Det skapar en identitet
som hjälper till att öka vårt samarbete kring
regionens utveckling.

Beträffande lokaliseringar av bebyggelse på
landsbygden som förutsätter nya anslutningar till
vägar är det angeläget att också vägsystemets
övergripande behov beaktas. Ett gott samspel
mellan stad och land ställer krav på god
framkomlighet även på mindre vägnät. Ofta är
detta en grundförutsättning för boende på
landsbygden, samtidigt som också en god
boendemiljö skall tillförsäkras de som bor längs
med eller nära vägen.

Historiskt sett följer många vägar vattendrag och
åsar. De är linjer i landskapet som leder långt och
underlättar orienteringen. S:t Sigfrid ligger i ett
område där åsar och vattendrag från olika
väderstreck löper samman. S:t Sigfridsområdet
ligger dessutom som en utlöpare av
Kalmarsundsområdets jordbruksbygder i den
småländska skogsbygden. S:t Sigfrid framstår
historiskt sett som ett strategiskt läge för
organisation, transporter och handel. En trakt att
passera och att sammanstråla i, i mötet mellan

skog och slätt.

Goda kommunikationer

Sankt Sigfridsområdets vägnät är speciellt
eftersom det så tydligt följer landskapets
topografiska huvudlinjer, inte minst Sankt
Sigfridsån. Flera av de historiska huvudvägarna
har dessutom en ålderdomligt oregelbunden och
slingrande dragning. Vägarna är en tydlig
hälsning från historien och troligen det äldsta
kulturhistoriska spår som finns bevarat i trakten. I
direkt anslutning till S:t Sigfrid ligger väg 25 som
är en viktig länk i Sveriges vägnät.

Goda kommunikationer handlar om att skapa
starka noder varifrån man snabbt och enkelt tar
sig till de större stråken. Från noden finns det
olika alternativ för att resa vidare till andra
destinationer. Noden i kommunen är Nybro stad
med Nybro station.

Det är av högsta vikt att vi har ett bra
kommunikationsnät med våra närliggande
kommuner för cyklar, tåg och motorfordon. Det
ger våra medborgare möjlighet att själva välja hur
de ska förflytta sig i regionen utifrån behov, tid
och ekonomi. Större delen av detta
kommunikationsnät ska gå via Nybro då en stor
del av kommunens invånare är bosatta i staden.
För S:t Sigfrid är det därför viktigt med bra
kommunikationer till Nybro men även till
Kalmar. I S:t Sigfrid finns ingen tågstation men
man tar sig snabbt in till Nybro station med
cykel, buss eller bil. Med tåg ligger Växjö snart
endast 35 minuter bort och Malmö/Köpenhamn
endast cirka 3 timmar bort.

Detta vill vi uppnå:

 Goda kommunikationer

 Inga korta bilresor
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Nybro kommun består av en centralort, åtta
tätorter samt en omgivande landsbygd. För att
kunna bevara en levande landsbygd behövs bilen.
Pendling från och till kommunen sker i första
hand mellan Nybro och Kalmar, cirka tusen
personer pendlar åt vardera håll.

Att förflytta sig mellan hem, skola, jobb och fritid
är en central del i människans vardag. Därför blir
ett boende attraktivt om det kan utgöra en
fungerande utgångspunkt för effektiva resor.
Säkra och attraktiva transportsträckor är en del i
detta samt möjligheten att själv välja på vilket
sätt man vill transportera sig.

Välfungerande bredbandsuppkoppling skapar den
kontakt med omvärlden som speciellt enskilda
företag behöver.

Inga korta bilresor

Barn och ungdomar har inte samma frihet som
vuxna när det gäller att transportera sig. Säkra
cykelvägar blir därför en väldigt viktig barn- och
ungdomsfråga eftersom det möjliggör för att
föräldrar ska våga låta sina barn cykla och gå
själva. Cykelnätet ska vara sammankopplat
mellan våra orter i kommunen. Då ökar
möjligheten att cykla till och från skola och jobb
och delta i aktiviteter även om man inte har bil
eller om kollektivtrafikens tider inte passar.

Att cykla eller gå i vardagen är ett enkelt sätt att
tillgodogöra sig motion. Goda cykelförbindelser
blir därmed även en folkhälsofråga. Tillgången på
bra cykelvägar styr starkt hur mycket man cyklar.
Cykelvägar efterfrågas sällan bland medborgarna
men när nya och förbättrade cykelvägar byggs
börjar fler personer att cykla. Initiativet ska
därför komma från kommunen, även om
cykelvägar inte uttryckligen efterfrågas.

Till och från S:t Sigfrid kan man åka kollektivt
med både linjelagd tur och med närtrafiken som
man beställer själv. God kollektivtrafik innebär
en snabb och effektiv resa utan för många byten
eller väntetider till ett rimligt pris. Att resa
kollektivt är bra för miljön och skapar mindre
trafik på våra vägar.

Vad gör vi för att komma dit?
Goda kommunikationer

I Kalmarsunds arbetsmarknadsregion ska det
finnas trafiksäkra, framkomliga, tillgängliga och
miljömässigt hållbara kommunikationer.

Kommunen ska bland annat verka för fortsatt
utbyggnad av riksväg 25 till mötesfri väg och för
fortsatt upprustning av Kust-till-kust-banan, så att
resenärer får korta och stabila restider.

Arbetspendling inom regionen Kalmar-
Karlskrona-Växjö ska vara möjlig och sträckan
Nybro-Växjö ska ta högst 35 minuter. Det ska
finnas lokal pendeltågstrafik mellan Kalmar och
Växjö som avgår varje halvtimme under
högtrafik, med möjlighet till av- och påstigning i
Fredrikslund/Hanemåla, Nybro centrum och
Örsjö.

De historiska huvudvägarna som följer
landskapets former har en mycket lång historisk
kontinuitet. Dessa vägar ska fortsatt uppfattas
som områdets huvudvägar och för att behålla
karaktären inte rätas eller breddas i någon större
omfattning. Det är viktigt att stenmurar utmed
vägarna bevaras.

I den norra trevägskorsningen mitt inne i byn ska
en bättre trafiklösning skapas.

För att öka tillgängligheten till golfbanan ska nya
vägar dras in till området. Vägarna kommer inte
att nyttjas för biltrafik utan fungerar som en
kompletterande länk för de som går och cyklar i
S:t Sigfrid.

Alla delar av kommunen ska ha tillgång till
bredbandsuppkoppling. Nya verksamhets- och
bostadsområden ska förberedas för
fiberanslutning. Kommunalt vatten och avlopp
ska byggas ut i S:t Sigfridsområdet och i
samband med grävarbetet ska fiberanslutning
förberedas.

Inga korta bilresor

I planeringen tar vi speciell hänsyn till oskyddade
trafikanter, barn och funktionshindrade samt
uppmärksammar jämställdhetsfrågorna. Såväl
gång- och cykelvägnätet som kollektivtrafiken
ska vara tillgänglig och väl utbyggd.
Cykelvägnätet i S:t Sigfrid ska utvecklas och på
sikt byggas samman med motsvarande nät i
Kalmar kommun.

Det ska finns säkra cykelvägar in till Nybro stad.
Främsta anledningen är de barn och ungdomar
som rör sig dagligen till Nybro för att gå i skolan.
Ett bra cykelnät främjar även arbetspendling på
cykel till och från Nybro och S:t Sigfrid.

God kollektivtrafik även kvällstid, till Nybro och
Kalmar ska värnas, för att ge möjligheter till att ta
del av kultur- och idrottsutbudet i båda städerna.
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Här vill jag handla,

tillverka och

Varför vill vi uppnå detta?
En ekonomiskt hållbar utveckling innebär att
människor har möjlighet att försörja sig, att
företagen är konkurrenskraftiga samt att det
offentliga samhället kan utföra sina uppgifter.
En aktiv fysisk planering ska stimulera en
ekonomiskt hållbar utveckling genom att ge
stöd för en ändamålsenlig användning av mark
och vatten. På så sätt skapas förutsättningar för
nyinvesteringar i samklang med övriga
hållbarhetsmål, samtidigt som vi bidrar till ett
effektivt nyttjande av redan gjorda
investeringar.

En väl fungerande
handel med en hög servicenivå

En större förståelse för hur vår livsstil påverkar
miljön har gjort att intresset för ekologiska och
lokalt producerade varor har ökat. Det handlar
om att leva mer miljövänligt och inte lämna allt
för stora spår efter sig under sin levnadstid. Ett
boende på landet kan både erbjuda möjligheten
att själv odla det man äter, men även att skapa
en affärsrörelse som säljer den form av mat
som många av dagens konsumenter
eftersträvar. Detta gör att odlingslandskapet
och landsbygden blir en viktig resurs i ett
framtida konsumtionsmönster, men även en
förutsättning för en hållbar utveckling.

Handel på landsbygden kan på så sätt
komplettera handeln i centrum genom att
kunna erbjuda lokalt producerade och unika
varor. Försäljning kan även kopplas till
besöksnäringen genom att satsa på
gårdsförsäljning.

En av norra Europas
starkaste regioner inom besöksnäringen

Glasriket och Småland är fortfarande
kommunens viktigaste varumärke för
besöksnäringen. En nyckelfråga för en
välfungerande besöksnäring är bra platser att bo
på som passar besökarnas behov. Det kan vara
hotell, vandrarhem, camping eller bara en
uppställningsplats för husbil. Turister hjälper
även till att stärka näringslivet genom
konsumtion av varor och tjänster när de är på
besök.

Besöksnäringen har ökat i Sverige under senare
år och prognoser pekar på en fortsatt ökning,
allt fler väljer även att förlägga sin semester i
hemlandet. Den svenska landsbygden har goda
förutsättningar för ökad turistnäring bland annat
genom en inbjudande och skyddande
lagstiftning som gör att Sverige kan erbjuda
unika naturupplevelser. En satsning på
besöksnäringen är även viktigt för att motverka
en stagnering av landsbygden.

S:t Sigfrid har goda förutsättningar för ökad
besöksnäring genom sitt läge mellan två större

Detta vill vi uppnå:

 En välfungerande handel med hög servicenivå

 En av norra Europas starkaste regioner inom besöksnäringen

 En levande landsbygd– rik på hästar
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tätorter, Nybro och Kalmar. I anslutning till S:t
Sigfrid finns en rad besöksmål bland annat
Svartbäcksmåla naturreservat, Krukebo golfbana
samt många hästgårdar och jordbruk.

Hästnäringen kommer troligtvis att spela en
viktig roll för turismen i framtiden. Det kan till
exempel handla om att erbjuda turridning med
övernattning.

En levande landsbygd – rik på hästar

Hästnäringen växer i Sverige och allt fler skaffar
sig egna djur.

Hästsektorn är även viktig för näringslivet och
sysselsättningen i Sverige. Hästnäringen i
Sverige har en omsättning på cirka 45 miljarder
kronor, både direkt och indirekt genom till
exempel trav och spel. Hästnäringen bidrar
även till sysselsättningen genom att erbjuda
cirka 28 000 arbetstillfällen i Sverige. Detta
innebär att var tionde häst i princip generar ett
helårsarbete.

Kalmar län är en av Sveriges hästtätaste län,
med cirka 56 hästar per 1000 personer. S:t
Sigfrid har goda förutsättningar att dra nytta av
detta för en fortsatt utveckling av hästnäringen
bland annat genom närheten till Kalmar
travbana.

En del drömmer om att kunna starta eget
företag för att få mer tid över till familj och
fritidsintressen och kunna bestämma över sin
egen tid. För många personer skulle det kunna
innebära en möjlighet att förvalta sitt intresse
samtidigt som man ges en möjlighet till
försörjning. En viktig faktor för att kunna sköta
sitt företag är internetuppkoppling. Det bästa är
om möjlighet finns att koppla upp sig via
fibernät.

Vad gör vi för att komma dit?
En väl fungerande
handel med en hög servicenivå

Nybroborna och besökare ska i första hand välja
Nybro stad, med sin levande stadskärna, som sitt
handelsalternativ. Handelsplatser kan även
etableras runt våra starka attraktioner och
varumärken. I S:t Sigfrid finns möjligheter att
bedriva gårdshandel och det kan även förbättras
ytterligare genom den utveckling av lant gårdar
som föreslås inom planen.

För att öka tillgängligheten till golfbanan föreslås
nya vägdragningar in till området. Vägarna
kommer inte att nyttjas för biltrafik utan fungerar
som en kompletterande länk för de som går och
cyklar i S:t Sigfrid. En ny väg kan öppna
möjligheterna för dagligvaruhandel i golfbanans
lokaler.

En av norra Europas
starkaste regioner inom besöksnäringen

Glasriket och Småland är kommunens viktigaste
varumärken och ska fortsätta att utvecklas. Även
aktivitetsturism och naturturism i samklang med
naturmiljön och det småländska kulturlandskapet
ska fortsätta att utvecklas. Banden till
Kalmarsund ska stärkas.

Boendemöjligheterna för besökare ska förbättras
med övernattningsmöjligheter i närheten av
Svartbäcksmåla, på gårdarna i området och vid
Krukebo golfbana.

Svartbäcksmåla är S:t Sigfrids närmaste större
natur- och rekreationsområde. Information och
skyltning till Svartbäcksmåla naturreservat från
S:t Sigfrid ska stärkas för att kunna komplettera
varandra som besöksmål.

En levande landsbygd – rik på hästar

Förutsättningarna att driva företag, arbeta och bo
på landsbygden ska förbättras. Attraktiva natur-,
kultur- och boendemiljöer ska vara en bas för nya
affärsmöjligheter och en god livskvalitet. Antalet
boende på landsbygden ska öka och underlaget
för service behållas.

Nybro kommun ska även i fortsättningen vara en
hästrik kommun. För att stärka hästnäringen ska
det vara möjligt att hålla hästar och rida även vid
våra tätorter. Inom hela planområdet bedöms
häst– och lant gårdsverksamhet kunna bedrivas
och utvecklas.

Alla delar av kommunen ska ha tillgång till
bredbandsuppkoppling. Nya verksamhets- och
bostadsområden ska förberedas för fiber-
anslutning.

Jordbruksnäringen skyddas genom att viktig
jordbruksmark reserveras från exploatering.
Odlingslandskapet ska bevaras rikt, varierat och
levande, varför exploatering av åkermark bör
undvikas. Jordbruket ska ges möjlighet att
utvecklas även inom vattenskyddsområdet.
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Här får mina sinnen spira!

Varför vill vi uppnå detta?

En livsmiljö med historiskt djup

Kulturen kan ses som kittet som håller samman
människorna i ett samhälle, som skapar vår
identitet och som utgör grunden för demokrati
och ett dynamiskt och kreativt samhälle. Ett
levande kultur- och fritidsliv som tar vara på det
mångkulturella samhället stärker även
näringslivet och den ekonomiska tillväxten.
Kultur och upplevelser är i många avseenden en
färskvara som skapas i nuet och som ständigt
förändras samtidigt som vi har ett kulturarv att
bevara. Det är därför väsentligt att områden och
aktiviteter av stort kulturhistoriskt värde bevaras,
samtidigt som vi ger förutsättningar för fortsatt
brukande och nya satsningar som blir kulturarv
från vår tid.

Med kulturmiljövård menar vi det historiska arv
vi har övertagit i form av landskap och
bebyggelse, där både nutida miljöer och äldre
strukturer ingår, såväl i staden som på
landsbygden. Kulturmiljön består inte enbart av
den byggda miljön, utan också av vårt gröna
kulturarv det vill säga odlingslandskapet.

Landskapet i S:t Sigfrid böljar svagt och överallt
bryts öppenheten av mindre kullar med stora
stenblock och ibland även berg i dagen.

Landskapet är småskaligt och omväxlande.

S:t Sigfrid ligger i Möres skogsbygd, men inte så
långt från de tätbefolkade centralbygderna vid
kusten. S:t Sigfrid har genom tiderna varit en
plats att mötas på. Kyrkan är traktens
centralpunkt och mest särpräglade byggnad. Det
är den som skiljer ut S:t Sigfrid från de flesta
andra landsbygdsområden.

De historiska bystorlekarna i S:t Sigfrid speglar
den ställning av mellanbygd som trakten har, det
vill säga S:t Sigfrid är varken en utpräglad
centralbygd eller glesbygd. Många av områdets
gårdar ligger kvar på de historiska bytomterna,
vilka generellt kan antas ha åtminstone medeltida
anor. Vid 1800-talets mitt genomgick hälften av
områdets byar laga skifte och delades upp på fler
parter, så att antalet gårdar ökade. I synnerhet i de
större byarna flyttades några av gårdarna då ut
från bytomten. Då skapades dagens mönster med
gårdstomter som ligger spridda på ett par hundra
meters avstånd från varandra utmed vägarna.

Att peka ut utvecklingsområden bedöms som
helhet bidra till att skapa en levande landsbygd.
Det ökar förutsättningarna för att det gamla
kulturhistoriska landskapet skall hävdas, vilket
bedöms vara positivt för kulturmiljön.

Trygga och aktiva invånare

Närheten till rekreation och möjlighet att röra på
sig är viktigt för att stimulera hälsan både fysiskt

Detta vill vi uppnå:

 En livsmiljö med historiskt djup

 Trygga och aktiva invånare

 En levande landsbygd– rik på hästar
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och psykiskt. Ett aktivt idrotts- och föreningsliv
bidrar bland annat till att stärka ungdomars
självkänsla och ger en förbättrad folkhälsa. Orter
med ett utbrett föreningsliv kännetecknas ofta av
en medborgaranda som stärker demokratin.
Föreningslivet kan föra samman människor med
olika etniska bakgrunder, livsvillkor, ålder och
förutsättningar.

Antalet utövare, ideellt arbetande och på annat
sätt engagerade människor är stort i Nybro
kommun. Idrott, kultur och föreningslivet i övrigt
kan även bidra till att platsen och regioner blir
attraktiva att bo i och används ibland för att
marknadsföra orten. Kultur, idrott och upplevelser
spelar en aktiv roll i stärkandet av Nybro
kommuns profil och attraktionskraft.

En levande landsbygd – rik på hästar

Hästnäringen har vuxit i Sverige de senaste åren.
Intresset ökar att hålla egen häst och hästar blir
därmed en allt vanligare del av vår
landsbygdsmiljö.

Vad gör vi för att komma dit?
En livsmiljö med historiskt djup

Kulturarvet ska vara synligt och tillgängligt för alla,
så att kulturen blir en naturlig del av människors
vardag. Ett områdes natur- och kulturhistoriska värden
ska ses som en resurs för kommunens och
näringslivets utveckling.

Att kombinera befintlig byggnation med ny
bebyggelse kräver eftertanke. På landsbygden har
avtryck lämnats både i form av byggnader men
även i landskapet, genom åkerformationer,
gärdesgårdar och liknande. Delar av detta arv ska
vi bevara och vårda, men vi måste även kunna
bygga nytt och fortsätta utveckla S:t Sigfrid.

I Sankt Sigfrid är kyrkan särskilt viktig, eftersom
den representerar kärnan av ortens historiska
identitet. Vyerna mot, och utblickarna från,
kyrkan ska bevaras eller till och med framhävas.
Brorsrydsbäckens öppna dalgång, som breder ut
sig söder om kyrkan och begravningsplatsen, är

ett centralt landskapsrum som är känsligt för
tillkommande bebyggelse. Likaså det öppna
landskapsrummet runt Överstatorp (se röd
markering i karta).

Sankt Sigfrid bör byggas ut varsamt, med mindre
kompletteringar på väl valda platser. Områdets
gårdar med sina äldre ekonomibyggnader ska inte
otydliggöras av tillkommande bebyggelse och
kan behöva ett respektavstånd för att uppfattas
tydligt från områdets vägar.

Nytillkommande bostadsbebyggelse ska placeras
på ett traditionellt och okonstlat sätt i förhållande
till existerande vägar: huskroppen utmed vägen,
men placerad ett gott stycke in på tomten (minst
15 m, gärna mer) och med enskild infart från
vägen. Nya byggnader ska utformas med hänsyn
till omgivningarnas befintliga bebyggelse.
Beskrivningar av befintlig miljö återfinns under
respektive karaktärsområde i dokumentet
Ortsanalys för S:t Sigfrid.

Trygga och aktiva invånare

Vid planläggning av nya områden och
verksamheter ska vi ta särskild hänsyn till barns
och ungdomars livsmiljö och behov samt
jämställdhet.

Information och skyltning till och från
Svartbäcksmåla naturreservat från S:t Sigfrid ska
stärkas för att kunna komplettera varandra som
besöksmål.

För att öka tillgängligheten till golfbanan ska nya
vägar dras in till området. Vägarna kommer inte
att nyttjas för biltrafik utan fungerar som en
kompletterande länk för de som går och cyklar i
S:t Sigfrid.

En levande landsbygd- rik på hästar

Nybro kommun ska även i fortsättningen vara en
hästrik kommun. För att stärka hästnäringen ska
det vara möjligt att hålla hästar och rida även vid
våra tätorter.
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Ett hållbart S:t Sigfrid

Varför vill vi uppnå detta?

Hållbarhet handlar om helheten, om att väva ihop
sociala, kulturella, ekonomiska och ekologiska
aspekter, men även om att ta ansvar för
kommande generationer. Hållbarhet handlar om
att försvara allas lika värde och att värna
delaktighet och inflytande. Det handlar också om
att skapa ett långsiktigt stabilt och dynamiskt
samhälle där grundläggande mänskliga behov
uppfylls. Ett samhälle där naturresurserna
utnyttjas på ett ansvarsfullt sätt, så att miljön,
folkhälsan och den biologiska mångfalden värnas
och klimatförändringar motverkas. Ett samhälle
med en hållbar tillväxt för att säkerställa våra
gemensamma tillgångar, kunskaps- och
näringslivsutveckling och rätten till arbete.

God hänsyn till klimatförändringarna

Ett förändrat klimat ökar riskerna för extremt
väder även i S:t Sigfrid. Hos oss leder
uppvärmningen sannolikt till att vegetations-
perioden förlängs och att nederbördsmängderna

ökar. Det kommer att regna oftare under främst
vinterhalvåret, men också kraftigare. Föränd-
ringarna sommartid i södra delarna av landet ser
ut att innebära ett torrare och varmare klimat.
Nederbörden blir dock intensivare även under
sommaren. Grundvattennivåerna förväntas också
variera mer, vilket kan leda till skred och skador
på byggnader.

Inget nettoutsläpp av fossil koldioxid från
Nybro kommun

Människans utsläpp av växthusgaser påverkar
klimatet, vilket påverkar oss alla. Ett aktivt
klimatarbete måste visa vägen för den
omställning som är nödvändig runt om i världen.
Men även om nödvändiga utsläppsminskningar
genomförs kan vi inte förhindra de effekter av
klimatförändringar som redan uppstått.

Vattenförande geologiska formationer av
vikt ska skyddas för framtiden

Nybro kommuns största grundvattenförekomst är

Detta vill vi uppnå:

 Inget nettoutsläpp av fossil koldioxid från Nybro kommun

 God hänsyn till klimatförändringarna

 En långsiktigt god hushållning med mark, vatten och naturresurser

 Sjöar och vattendrag ska ha en god ekologisk status

 Större delen av våra grusåsar ska bevaras och vattenförande geologiska formationer av
vikt ska skyddas för framtiden

 Säkra och hållbara försörjningssystem
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Nybroåsen ur vilken både Nybro kommun och
Kalmar kommun hämtar sitt dricksvatten.
Nybroåsen har mycket stora eller stora
grundvattentillgångar och i regel utmärkta eller
mycket goda uttagsmöjligheter samt goda
förutsättningar för konstgjord grundvatten-
bildning genom bassänginfiltration. Grundvatten-
förekomsten har fastställda miljökvalitetsnormer
och har god status. Grusutvinning är ett
konkurrerande intresse av betydelse i Nybroåsen.

Hushållning med mark,
vatten och naturresurser

Ett varsamt brukande av naturresurser så att
resursbasen inte förstörs är grundläggande för allt
levandes fortlevnad. I dag använder vi dock långt
mer av våra naturresurser än vad som är
långsiktigt hållbart. När vi använder våra mark-
och vattenresurser på bästa sätt blir den negativa
påverkan på människors hälsa och den
omgivande natur- och kulturmiljön så liten som
möjligt.

En aktiv fysisk planering ska även stimulera en
ekonomiskt hållbar utveckling. På så sätt skapas
förutsättningar för nyinvesteringar samtidigt som
vi bidrar till ett effektivt nyttjande av redan
gjorda investeringar. Det innebär att miljö-
störande verksamheter kan behöva värnas för att
kunna utvecklas, samtidigt som de inte får verka
störande för omgivningen. Våra mark-, vatten-
och naturresurser i sig bidrar dessutom till en god
ekonomisk utveckling för vår kommun och
region.

Sjöar, vattendrag och grundvatten

Våra sjöar och vattendrag är mycket viktiga för vårt
välbefinnande med dess stora värde för rekreation
och friluftsliv. Vatten är vårt viktigaste livsmedel
och är livsviktigt för alla livsformer. Ju renare ett
vatten är innan det kommer in till våra vattenverk,
desto bättre vatten i våra kranar och desto resurssnålare
produktion. Vattenkvaliteten påverkas av allt
som sker uppströms ett vattenuttag. Det finns
många hotbilder mot vattenkvaliteten till exempel
diffusa tillflöden från lokala avloppsutsläpp,
jordbruk och dagvattenavrinning i tätorter och längs
vägar. Enligt vattendirektivet ska man verka för att
sämre vattenmiljöer ska bli bättre och att vatten
som redan är bra ska bevara sin kvalitet - inga
vatten får försämras.

Säkra och hållbara försörjningssystem

Elförsörjningen är central för övrig teknisk
infrastruktur, ett elavbrott kan ge långt gående
konsekvenser. Sårbarheten gäller såväl vatten-
verk samt reningsverk som områden med glesare
bebyggelse. Strömavbrott som drabbar vård och
omsorg, kommunalteknisk verksamhet och
mobiltelefoni anses få allvarliga konsekvenser
för samhället efter bara några få timmar.
Enskilda hushåll, företagare och offentliga
inrättningar kan i många fall drabbas hårt inom
ett mycket kortare tidsintervall.

Vi är duktiga på att ta hand om vårt avfall. Men
precis som resten av världen står vi inför den
stora utmaningen att hantera de ständigt ökande
avfallsmängderna. Stora åtgärder krävs för att
minska mängden avfall och minska halterna av
skadliga ämnen i avfallet. För att kunna minska
mängden avfall måste avfallshanteringen vara
effektiv för samhället och enkel för
konsumenterna. Lyckas vi med det spar vi både
pengar och miljö.

Vad gör vi för att komma dit?
God hänsyn till klimatförändringarna

I Nybro kommun handlar klimatanpassning
främst om att hantera mer intensiv nederbörd
under vinterhalvåret samt högre temperatur
sommartid jämfört med idag. I all samhälls -
planering tar vi hänsyn till klimatanpassning.
Ytor som riskerar att översvämmas ska inte
planläggas för bostäder eller verksamheter (om
inte riskerna kan elimineras genom åtgärder).
Det är också viktigt att successivt öka kunskapen
om klimatförändringarnas konsekvenser, inte
minst med tanke på att bebyggelse och
infrastruktur har en lång livslängd. För att kunna
hantera balansen vid ökad nederbörd är det
därför viktigt att vatten- och avloppsplanering,
naturvård och grönstruktur ses som en helhet.

Inget nettoutsläpp av fossil koldioxid
från Nybro kommun

Det ska det vara enkelt att leva utan fossila
bränslen. Vi ska utforma bebyggelsestrukturen så
att transportbehovet minskar genom att det finns
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god service och tillgång till rekreation nära där
man bor. Det ska även finnas tillgång till bra
kollektivtrafik, säkra cykel- och gångbanor samt
möjligheter till godstransporter på järnväg.
Utbyggnad av både stora och små produktions-
anläggningar för fjärrvärme, solenergi och
biobränsle samt mindre anläggningar för
vindkraft ska främjas.

Vattenförande geologiska formationer
av vikt ska skyddas för framtiden

Skyddet för vattentäkterna ska stärkas genom att
vattenskyddsområden med moderna skydds-
föreskrifter ska finnas vid alla kommunala
vattentäkter. Kommunen ska verka för att
Nybroåsen ska bli riksintresse för vattenför-
sörjningen. Utvinning av grus ska inte
förekomma där den står i konflikt med
dricksvattenförsörjningen.

Hushållning med mark,
vatten och naturresurser

Vi ska utnyttja våra areella och fysiska resurser
till det de är bäst lämpade för. Långsiktiga
intressen ska väga tyngre än kortsiktiga. Vi har
tydliga riktlinjer för hur våra mark och
vattenområden kan användas, och de genomsyrar
all vår samhällsplanering. I första hand ska vi
bygga på mark som redan är ianspråkstagen eller
ligger nära befintlig infrastruktur. Odlings-
landskapet ska bevaras rikt, varierat och levande
varför exploatering av åkermark bör undvikas.

Sjöar, vattendrag och grundvatten

Skyddet för Gårdsryds vattentäkt ska stärkas
genom att vattenskyddsområdet utökas och
skyddsföreskrifterna revideras. Strandzonerna

längs S:t Sigfridsån från Pukeberg och söderut är
viktiga att bevara som naturligt reningsverk
eftersom vattnet nedströms ska kunna användas
för att förstärka Nybros dricksvattentillgång. En
ny reservvattentäkt i området öster om staden ska
etableras. Kommunen ska bevaka möjligheten för
att Nybroåsen ska bli riksintresse för
vattenförsörjningen.

Bland annat via vattenråden ska Nybro kommun
hitta gemensamma lösningar i vattenfrågor i alla
åarnas avrinningsområden bland annat genom att
fler våtmarker och dammar anläggs och genom
att vandringshinder för fisk tas bort. Skabro
damm ska följa regelverket kring dammsäkerhet
enligt Miljöbalken. Detta för att förhindra
eventuella dammbrott. Kommunen ska verka för
att alla vandringshinder i S:t Sigfridsån tas bort
så att man på sikt kan fiska ädelfisk i ån ända in
till Nybro stad. Kommunens sjöar ska erbjuda
goda möjligheter för bad, friluftsliv och fiske.

Säkra och hållbara försörjningssystem

Dagvattenhanteringen ska inriktas mot lokalt
omhändertagande av dagvatten och öppna
dagvattensystem. Detta innebär bland annat att
fler våtmarker ska skapas, som renar dagvattnet
innan det släpps ut i vattendragen. Kommunalt
vatten och avlopp ska byggas ut i S:t
Sigfridsområdet och i samband med grävarbetet
ska fiberanslutning förberedas. Elledningar ska i
så stor utsträckning som möjligt vara nergrävda.
Möjligheter till bredbandsuppkoppling ska finnas
i hela kommunen. Vid all nyexploatering och
större grävarbeten ska fiberanslutning förberedas.
Avfallshanteringen ska vara välutvecklad och ha
hög tillgänglighet.
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Riksintresse vägar

Riksintresse för kommunikationer regleras i
miljöbalken 3 kap 8§. Den säger att mark- och
vattenområden som är särskilt lämpliga för, eller

är av, riksintresse för anläggningar för
kommunikationer ska så långt som möjligt
skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra
tillkomsten eller utnyttjandet av sådana

anläggningar.

Väg 25 är av riksintresse. Vägen bedöms inte
påverkas av planförslaget.

Riksintresse naturvård

I planområdets södra del finns ett riksintresse för
naturvården med namnet Igersdela åsnät.
Riksintresset beskrivs: ”Åsnätet vid Igersdela är

väl utbildat med smala, vindlande ryggar,

mellanliggande djupa åsgropar och långsmala
åsgravar. Området ligger i höjd med högsta
kustlinjen. Område med framstående exempel på

landskapstyper eller naturtyper eller kombination
av naturtyper, som särskilt väl visar landskapets
utveckling samt processer och naturlig
utveckling i olika ekologiska system såväl på land

som i vatten.” Vidare beskrivs att området kan
påverkas negativt av grustäkt, schaktning,
igenfyllning eller markberedning. Fördjupad
översiktsplan för S:t Sigfrid bedöms inte påverka

riksintresset för naturvården.

Framtida riksintresse?

Riksintresse vattenskydd

Nybro kommun arbetar för att etablera
Nybroåsen, delen för Gårdsryds vattentäkt, som
ett riksintresse för vattenskydd.

Riksintressen
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Byförtätning

Markeringen för byförtätning innebär att ny bebyggelse ska förtäta befintlig
bykärna. Ny bebyggelse placeras längs vägen med stora tomter och egen utfart.
Utvecklingsområdena för By förtätning ligger nära både byahuset och golfbanan.
Byförtätningen gör att S:t Sigfrid som ort växer och skapar en ökad känsla av
samlad bebyggelse. Vid förtätning av bykärnan är det extra viktigt att hänsyn tas
till kulturmiljön genom att bevara befintlig miljö och varsamt anpassa ny

bebyggelse. Nybyggnation ska inte ske på åkermarken i S:t Sigfridsdalen vilket
leder till att viktiga siktlinjer bevaras.

Utbyggnadsområde

Dessa områden är prioriterade för nybyggnation. De ligger en liten bit från
bykärnan men i närhet av befintlig infrastruktur och väg 25. Det är nära både till
Nybro och Kalmar. Nybyggnation kan ske i tätare formationer, men med lantlig

karaktär och större tomter. Marken ägs av Nybro kommun.

Dessa områden ligger nära både golfbanan och Svartbäcksmåla naturreservat och
passar för bebyggelse i form av exempelvis rad- eller parhus. Bebyggelsen är
tänkt att passa för den som är ute efter att bo på landet men som av olika
anledningar inte har möjlighet att äga eller ta hand om ett eget hus. Här blir det
nära till fritidsaktiviteter med naturen runt hörnet i ett enklare boende.

Komplettering

Markeringen för komplettering anvisar platser som på längre sikt kan komma att
passa som utbyggnadsområden. Dessa områden ligger utanför bykärnan längs

med vägarna. Områdena är kluster om flertal tomter. Vissa av platserna har
sämre angöringsmöjligheter eller kan vara kostsamma att bebygga.

Mitt framtida S:t Sigfrid

Kartan till höger visar möjliga utbyggnadsscenarier i S:t Sigfrid. De olika
markeringarna ges en förklaring nedan.

För alla områden gäller varsam utbyggnad anpassad till befintlig miljö.
Beskrivningar av befintlig miljö återfinns under respektive karaktärsområde i
dokumentet Ortsanaly s för S:t Sigfrid.
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Mölebo
Den gula markeringen visar Nybro kommuns fastigheter. Inom området ryms
som mest omkring 50 tomter. Utbyggnad kan ske med både enfamiljshus och
flerfamiljshus. Ängsmark, träd och vatten av värde sparas i området för att skapa
en lantlig och ombonad känsla, rymd och anpassning till befintlig miljö.
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Krukebo
Nära både till golfbanan och Svartbäcksmåla och passar för bebyggelse i form av exempelvis rad-
eller parhus (nr 4). Bebyggelsen är tänkt att passa för den som är ute efter att bo på landet men som av
olika anledningar inte har möjlighet att äga eller ta hand om ett eget hus. Här blir det nära till
fritidsaktiviteter med naturen runt hörnet i ett enklare boende.

S:t Sigfridsdalen
Kyrkan är särskilt viktig och ska, tillsammans med kyrkotomten och begravningsplatsen, vara tydliga och
framhävas gentemot övrig bebyggelse. Både fysiskt och funktionellt ska sockencentrum upplevas som
traktens självklara nav. Här ska publika funktioner och affärsverksamheter lokaliseras. Inom hela socken-
centrum kan förtätning komplettera befintlig bebyggelse. Markeringarna i kartan ger anvisning om platser
där flera tomter kan placeras.

1. Norr om vägen kan flera hus placeras. En bra lösning för trafiken krävs då den i dagsläget går över
ladugårdsplanen.

2. En förlängning av orten kan ske i östlig riktning.

3. Kompletterande bebyggelse i korsningen förlänger orten i norr.

1

2

3

4
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Behovsbedömning

Denna konsekvensanalys är utarbetad utifrån de
förslag till utbyggnadsområden och åt gärder som
redovisas i fördjupningen. Analysen är
översiktlig och för större framtida exploateringar
krävs att ytterligare analyser görs i samband med
utarbetandet av detaljplan eller i bygglovs-
hanteringen.

Rörligt friluftsliv, djur- och växtliv

En översiktlig inventering av natur- och
kulturvärden har genomförts i samband med

framtagandet av detta tillägg. Det kompletteras av
att insektsinventeringar har genomförts på ett
flertal platser, liksom inventeringar av
naturbetesmarker och av skyddsvärda, ofta grova,
äldre träd. Kunskapsläget för bedömningar är
därmed gott. Områden med höga naturvärden har
valts bort. Djur- och växtlivet kan påverkas
negativt av ett genomförande av tillägget till
översiktsplanen, främst då livsmiljöer förändras
eller försvinner. Påverkan skulle bli störst om
sandmiljöer för bin, naturbetesmarker eller

Konsekvensanalys

Den kommunala översiktsplanen antas enligt 4 §
förordningen (1998:905) om miljökonsekvens-
beskrivningar alltid medföra betydande
miljöpåverkan och ska därför miljöbedömas och
en MKB upprättas. Tillägg till eller fördjupningar
av översiktsplanen kan däremot inte alltid antas
medföra en betydande miljöpåverkan.
Bedömningen om betydande miljöpåverkan
avgörs genom en behovsbedömning.

Detta dokument utgör en fördjupning till den
gällande översiktsplanen för Nybro kommun,
Översiktsplan Nybro kommun 2007.
Fördjupningen ersätter översiktsplanens avsnitt
om S:t Sigfrid. Översiktsplanens miljökonsekvens
-beskrivning (del 5) och miljökonsekvens-
beskrivningen till den fördjupade översiktsplanen
för Nybro stad (2013) kompletterar i viss mån
nedanstående konsekvensanalys.

Sammanfattning och ställningstagande

Denna fördjupning till översiktsplanen för Nybro
kommun pekar ut några möjliga
utbyggnadsområden i S:t Sigfrid, som kan bidra
till att befolkningen i området kan öka. För att
detta ska kunna genomföras ska samtidigt en
utbyggnad av det kommunala vatten- och
avloppsnätet ske. I fördjupningen redovisas även
hur natur- och kulturvärden ska skyddas och hur
ett bra boende ska kunna utvecklas. Denna
fördjupning till översiktsplanen bedöms därför
inte medföra en sådan betydande miljöpåverkan
att den ska miljöbedömas enligt 4 § förordningen
(1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar. I
samband med upprättande av detaljplan eller
handläggning av förhandsbesked och bygglov
kommer effekter och konsekvenser av den tänkta
verksamheten att belysas mer i detalj.

I de områden där en större exploatering planeras
bör djupare miljöanalyser genomföras, framför
allt påverkan på natur- och kulturvärden, skyddet
för Gårdsryds vattentäkt, påverkan på S:t
Sigfridsån och påverkan på jordbruksnäringen.
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områden med grova träd exploateras. I planen
föreslås därför att kommunen ska vara restriktiv
med att tillåta exploatering av värdefulla
naturbetesmarker, mycket restriktiv med att tillåta
exploatering av områden med grova lövträd och
att sandiga områden, inklusive de små sand-
miljöerna, ska värnas. Påverkan bedöms därför
som liten utifrån de förslag till utbyggnads-
områden som redovisas.

Viss risk finns för påverkan på vildbin i området
vid Gårdsryd och Källebäck, men påverkan kan
sannolikt begränsas genom kompensations-
åtgärder. Nybro kommuns bedömning är att
påverkan på den biologiska mångfalden är liten
vid en exploatering av de områden som pekats ut
som lämpliga. Den påverkan som ändå kommer
att ske på mark, landskap, djur och växter beror
till stor del på detaljlokalisering och detalj-
utformning. Miljökompensation ska övervägas
när detaljutformning sker.

Konsekvenserna för det rörliga friluftslivet
bedöms som positiva, eftersom tillgängligheten
till Svartbäcksmåla och Pukeberg ska bli bättre,
cykelvägnätet ska förbättras och det finns
utrymme för en utökning av golfbanan.

Riksintressen och Natura 2000

Inget utpekat riksintresse eller Natura 2000-
område finns inom planområdet.

Nationella miljömål

I ”Del 5 Miljökonsekvensbeskrivning” i
översiktsplan 2007 redovisas hur miljökvalitets-
målen påverkas av förslagen i översiktsplanen.
Här redovisas kompletterande information till
översiktsplanens MKB.

Målen ”Begränsad klimatpåverkan”, ”Frisk luft”
och ”Bara naturlig försurning” kan komma att
påverkas negativt utifrån att transportbehovet
möjligen ökar i ett inledande skede, när
underlaget för kollektivtrafik fortfarande är
begränsat. Tillgång till Närtrafik och förbättrade
cykelvägar motverkar denna negativa påverkan.
Påverkan på miljömålet bedöms inte bli
betydande.

Målet ”Levande sjöar och vattendrag” samt ”Ett
rikt växt och djurliv” - se ovan under påverkan på
rörligt friluftsliv, djur- och växtliv.

Målet ”Ett rikt odlingslandskap” kan påverkas
eftersom några exploateringsområden är
placerade på och intill åkermark. Påverkan blir
sannolikt mest negativ, på grund av att ytor med
åkermark riskerar att försvinna och att
jordbruksföretag kan påverkas om nya hus byggs
för nära byggnader med djurhållning. Det kan bli
positivt om en exploatering medför bättre förut-
sättningar för att återstående åkermark och
betesmarker kan fortsätta att brukas och hindras
att växa igen. Det kan t ex ske via boende med
möjligheter att hålla hästar. Påverkan på målet
bedöms bli liten, eftersom ingen åkermark
föreslås exploateras.

Målet ”God bebyggd miljö” kan påverkas både
positivt och negativt. Ett genomförande medför
ett boende med närhet till natur- och grönområden
och kan ge människor möjlighet att bo och verka
på landsbygden. Negativ påverkan kan uppstå om
ny bebyggelse placeras olämpligt i förhållande till
befintlig djurhållning eller så att landskapsbilden
påverkas negativt.

Miljökvalitetsnormer
för vattenförekomster

Miljökvalitetsnormer (MKN) är föreskrifter om
vilken kvalitet miljön måste hålla vid en viss
tidpunkt. Normerna kan ses som styrmedel för att
på sikt nå miljökvalitetsmålen. Planläggning av
mark och vatten får inte medverka till att en
miljökvalitetsnorm riskerar att överskridas. I dag
finns det miljökvalitetsnormer för olika föro-
reningar i utomhusluften, olika parametrar i
vattenförekomster, olika kemiska föreningar i fisk
- och musselvatten och omgivningsbuller. Detta
tillägg till översiktsplanen berör enbart MKN för
vattenförekomster.

Inom EU finns det sedan år 2000 ett gemensamt
regelverk – vattendirektivet – som ska säkra en
god vattenkvalitet i Europas yt- och grundvatten.
Vattendirektivet omfattar alla sjöar, vattendrag,
kust- och grundvatten. Det övergripande målet är
att alla vattenförekomster ska ha god vattenstatus
år 2015, eller senast till år 2027.
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Förteckning över de vattenförekomsterna som
berörs av detta tillägg till översiktsplanen:

Statusklassningen enligt ovan baseras till stor del
på vandringshinder för fisk. Vattenmyndigheten
bedömer att det i många fall är ekonomiskt
orimligt och/eller tekniskt omöjligt att vidta de
åtgärder som skulle behövas för att uppnå god
ekologisk status 2015. Om alla möjliga och
rimliga åtgärder vidtas kan god ekologisk status
förväntas uppnås 2021.

Vattnet i S:t Sigfridsån leds via Ljungbyån
givetvis till havet. Kustvattnen utanför
Kalmarsund klarar inte MKN för kväve, varför
även kväveutsläppen till S:t Sigfridsån har
betydelse.

Vattendraget påverkas av punktutsläpp från
Överstatorps avloppsreningsverk. Eftersom
fördjupningen till översiktsplanen har som mål att
befolkningen i S:t Sigfrid ska öka och att ett
kommunalt vatten– och avloppsnät ska byggas ut,
har en analys av påverkan på vattendraget
genomförts.

Både befintlig och planerad, tillkommande
bebyggelse i S:t Sigfrid planeras att kopplas via
avloppsnätet till just Överstatorps avlopps-
reningsverk. Reningsverket är dimensionerat för

ytterligare ca 4 000 invånare och klarar därmed
en anslutning av befolkningen i S:t Sigfrid utan
problem. Reningsverket klarar idag de fastställa
miljövillkoren med god marginal och bedöms
även klara dem vid fullt utnyttjande.

Reningsgraden för näringsämnena fosfor är ca
98% och kväve ca 76% (varierar mellan olika år).
Om de befintliga hushållen i S:t Sigfrid, samt de
nya bostäderna enligt denna plan, ansluts till
reningsverket beräknas utsläppen av fosfor från
enskilda avlopp inom området minska med minst
90% och utsläppen av kväve med ca 50%. En
utbyggnad av fler bostäder i S:t Sigfrid innebär
därför en minskad påverkan på S:t Sigfridsån och
därmed på havet.

Om andra åtgärder kan komma att behöva
genomföras studeras i det pågående arbetet med
en dricks- och spillvattenplan för hela
kommunen. I dricks- och spillvattenplanen
kommer även en policy för hantering av
dagvatten att ingå. I den planen kommer fler
åtgärder för att förbättra vattenkvalitet att
redovisas. För ett resonemang om grundvattnet,
se avsnittet om infrastruktur och vattenskydd.

Nybro kommuns samlade bedömning är att
nybyggnation enligt denna plan inte medför
någon risk för överskridande av gällande
miljökvalitetsnormer för vattenförekomster.

Mellankommunala intressen

Mellankommunala intressen berörs främst av S:t
Sigfridsån (se ovan) som rinner vidare in i
Kalmar kommun via Ljungbyån och av
möjligheterna att binda ihop cykelvägarna mellan
Nybro och Kalmar. Skyddet av Gårdsryds
vattentäkt berör indirekt hela regionen (se nedan).

Kommunalekonomiska
och sociala konsekvenser

Den kommunala ekonomin kommer att påverkas
positivt i form av ett ökat skatteunderlag om
kommunen får nya invånare och ökade inkomster
från de gäster som besöker regionen. Dock kan
ekonomin även påverkas negativt t.ex. utifrån ett
ökat behov av skolskjuts och liknande service.
Ökade kostnader för bl a skolskjutsar ses inte som
något negativt av kommunen, eftersom ett mål är
att ha en levande landsbygd.

Påverkan på kollektivtrafiken är begränsad
eftersom Närtrafiken redan sker med mindre

Vattenförekomst: S:t Sigfridsån

Ekologisk status 2009: Måttlig

Kemisk status 2009: God
Miljökvalitetsnorm: God ekologisk

status 2021 och
god kemisk
ytvattenstatus
2015

Vattenförekomst: Nybroåsen

Ekologisk status 2009: God

Kemisk status 2009: God
Miljökvalitetsnorm: God ekologisk

status 2021 och
god kemisk
ytvattenstatus
2015
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bussar eller bilar för att vara både flexibel och
miljövänlig. Alla har redan rätt att åka med
Närtrafiken och den finns tillgänglig i hela
kommunen. Närtrafiken kör endast de sträckor
som resenärer beställt att få åka. Därmed finns en
flexibel trafik med hög tillgänglighet och som är
bra för miljön.

Genom en detaljerad planering, i ett
detaljplaneskede eller handläggning av
förhandsbesked, görs en mer grundlig under-
sökning av placeringen av nybyggnation och då
kan den mest optimala lösningen för varje plats
skapas. Genom att erbjuda attraktiva
boendemiljöer har Nybro kommun möjlighet att
locka nya invånare och besökare. Nya invånare
och besökare i kommunen stärker den sociala
strukturen och ger ökade möjligheter till ny-
etableringar och bibehållen eller utökad service.

Om tillgängligheten till naturen ökar genom att
man underlättar för friluftslivet kan också
människor lättare komma ut i naturen även om
man har svårigheter att röra sig.

Kulturmiljö och landskapsbild

Kulturmiljön kan skadas vid exploatering i
närheten av eller på en plats med höga
kulturvärden. Ingen av de platser som är utmärkta
som utbyggnadsområden ligger inom uttalat
känsliga kulturmiljöer, men givetvis ska hänsyn
tas vid exploatering om viktiga kulturlämningar
hittas efter mer detaljerad undersökning.

Att kombinera befintlig byggnation med ny
bebyggelse kräver eftertanke. På landsbygden har
avtryck lämnats både i form av byggnader men
även i landskapet, genom åkerformationer,
gärdesgårdar och liknande. Delar av detta arv bör
vi bevara och vårda, men vi måste även kunna
bygga nytt och fortsätta utveckla en bygd. Vid
exploatering på landsbygden bör man vara
varsam för att få nybyggnationen att passa in i
befintlig miljö. Att peka ut utvecklingsområden
bedöms som helhet bidra till att skapa en levande
landsbygd. Det ökar förutsättningarna för att det
gamla kulturhistoriska landskapet skall hävdas,
vilket bedöms vara positivt för kulturmiljön.

Ett genomförande av planen innebär att ett antal
områden kommer att omvandlas från obebyggd
mark till bebyggd mark med omgivande
hårdgjorda ytor, belysning, staket mm. När

skogsmark tas i anspråk kan omvandlingen
upplevas som att sår uppstår i ett
sammanhängande skogsområde. Från vattnet sett
uppstår brott mot horisonten. När odlingsmark tas
i anspråk kan upplevelse av fri rymd och
historiska sammanhang gå förlorade. Generellt
bedöms att ett genomförande av planen inte
medför några större konsekvenser för
landskapsbilden. Utbyggnaden är genomgående
småskalig och förändringarna kommer främst att
upplevas lokalt, eftersom ny bebyggelsen föreslås
placeras i skogsmiljöer och inte inom de utpekade
siktlinjerna i ortsanalysen.

Infrastruktur och vattenskydd

Ny bebyggelse innebär ökade påfrestningar på
befintlig infrastruktur i form av vägar, avlopps-
anläggningar med mera. Utpekade utbyggnads-
områden samt befintlig bebyggelse kommer att
kopplas till kommunalt vatten och avlopp, vilket
innebär en minskad risk för påverkan på
grundvattnet, jämfört med nuläget.

Skyddet för Gårdsryds vattentäkt är en viktig
fråga för hela Nybro kommun, men även för
regionen. I den fördjupade översiktsplanen för
Nybro stad anges ett flertal prioriterade åtgärder
för att skydda och förbättra vattenkvalitén.
Skyddet för Gårdsryds vattentäkt ska stärkas och
som en extra säkerhetsåtgärd förslås att en
reservvattentäkt etableras öster om staden, längs
Iåsen. Denna vattenresurs har fördelen att inte
påverkas av vare sig staden eller S:t Sigfrid.

S:t Sigfrids läge, till viss del inom skyddsområdet
för vattentäkten i Gårdsryd, medför att aktiviteter
som sker i skyddsområdet kan påverka vattnets
kvalitet på ett negativt sätt. Den fördjupade
översiktsplanen medför sannolikt inte några större
förändringar för vattentäkten jämfört med ett
nuläge, eftersom endast några få utbyggnads-
områden för bostadshus föreslås. Småskalig
bebyggelse av bostadshus bedöms ha liten
påverkan på grundvattenkvalitén.

Myndighetsnämnden i Nybro kommun arbetar
även med att ta fram riktlinjer vid exploatering
inom vattenskyddsområde, för att minska risken
för påverkan grundvattnet ytterligare.

Dagvattenhantering ska utvecklas och inriktas
mot lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD),
bland annat genom att vi skapar fler våtmarker.



38

Kumulativa effekter är sådana som är
samverkande eller ökande över tiden, till exempel
hur en åtgärd tillsammans med andra pågående,
tidigare och framtida åtgärder påverkar miljön.

De viktigaste frågorna att studera i denna
fördjupning är hur en ökad exploatering av
området, fler boende, påverkar miljökvalitets-
normer för vatten (kväve) samt den biologiska
mångfalden.

I och med att enskilda avlopp började ersätta
torrdassen på landsbygden fick vi en trend med
ökande kvävebelastning på ån. Detta har senare
motverkats av en minskande befolkning.
Befolkning i S:t Sigfrid fortsätter även i dag att
minska, om än i en långsam takt. Många enskilda
avlopp är idag gamla med försämrad funktion.

Om nya områden ska bebyggas har kommunen
konstaterat att en utbyggnad av kommunalt
vatten och avlopp krävs. En sådan utbyggnad får
positiva effekter på kväveläckaget (se sid 36).
Om/när nya fastigheten i framtiden blir fler än
170 i planområdet, kommer kvävebelastningen
på ån sannolikt åter öka. Innan detta sker behöver
kvävereningen förbättras och utökas. En ökad
befolkning innebär sannolikt även ökad använd-
ning av golfbanan och möjligen utökade ytor för
golfbana. En utökning kan bidra till både ökad
och minskad kvävebelastning beroende på vilken
mark som tas i anspråk. Den framtida
kvävebelastningen från jordbruksmarken är mer
svårbedömd med tanke på jordbrukets utveckling
i stort, eventuella skatteförändringar för handels -

gödsel, påverkan av klimatförändringar etc.

De senaste årens inventeringar av skyddsvärda
insekter på sandmarker i Kalmar län visar att
Nybroåsen fortfarande har kvar en mycket hög
artrikedom av vildbin och andra gaddsteklar
(Länsstyrelsen i Kalmar län, meddelande 2012:02
samt 2014:15). Detta innebär att Nybroåsen är ett
av de viktigaste områdena i landet för att bevara
arter inom åtgärdsprogrammen för hotade arter
(ÅGP). Vildbin har i sin tur en påverkan på övrig
flora och fauna genom sin pollinering av både
vilda växter och våra odlade växter, t ex frukt,
bär och klöver.

Trots kvarvarande värden visar inventeringarna
också att flera arter försvunnit sedan 1930-talet.
De arter som förvunnit har en stark koppling till
mestadels öppna, stäppartade miljöer av en typ
som idag bara återstår som små fragment i
landskapet. I S:t Sigfrid finns fortfarande en del
av det gamla landskapets karaktärer kvar, vilket
bekräftas av den stora artrikedomen av vildbin.

För att klara artrikedomen inom området måste
stor varsamhet ske vid exploateringsåtgärder i
området. Dels måste de viktigaste ytorna lämnas i
fred, dels måste kompensationsåtgärder genom-
föras om sandiga områden berörs. Skötseln av de
befintliga sandiga områdena måste ses över. För
att klara artbevarandet på längre sikt måste
sannolikt de artrikaste områdena bindas samman
genom att nya sandiga ytor öppnas upp. Ansvaret
för skötsel och åt gärder finns både hos statliga
myndigheter som Trafikverket och Länsstyrelsen,
hos kommunen, men även hos föreningar och
enskilda.
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Länsstyrelsens yttrande
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